B IULETYN
Nr IV/12/2006

UCHWAŁA Nr IV/ 69 /2006
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 8 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia obszarów działania
poszczególnych okręgowych izb aptekarskich
oraz ich siedzib,
w związku z nowym podziałem
terytorialnym państwa
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr II/31/99 z dnia 25 marca 1999 r., przyjmującą zasadę, że obszary działania poszczególnych okręgowych izb
aptekarskich ustalane będą w oparciu o aktualny podział
państwa na powiaty, Naczelna Rada Aptekarska uchwala,
co następuje:

NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ

3) Nr III/10/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie
zmiany obszaru działania Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA

Prezes NRA

dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

mgr farm. Andrzej WRÓBEL

* Załącznik do Uchwały Nr IV/69/2006 jest dostępny
w Zarządzeniu Prezesa NRA Nr IV/2/2006 jako Załącznik nr 1

§ 1.
W związku z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 czerwca 2001 w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. nr 20,
poz. 325), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic
i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631, z późn. zm.), w załączniku do niniejszej uchwały ustala się obszary działania
poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich
siedziby.
§ 2.
Nazwy okręgowych izb aptekarskich ustalone zostaną
w odrębnej uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§ 3.
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc
sprzeczne z nią postanowienia następujących uchwał Naczelnej Rady Aptekarskiej:
2) Nr III/16/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany obszaru działania Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej i Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej;

UCHWAŁA Nr IV/ 70 /2006
z dnia 8 lutego 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania
projektów insygniów i sztandaru
Naczelnej Izby Aptekarskiej
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zespół ds. opracowania projektów insygniów
i sztandaru Naczelnej Izby Aptekarskiej w składzie:
1) Piotr Jóźwiakowski,
2) Michał Grzegorczyk,
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UCHWAŁA Nr IV/ 72 /2006

3) Marian Mikulski,

z dnia 8 lutego 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

4) Marek Płuska.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA

Prezes NRA

dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

w sprawie rozszerzenia składu
Komitetu organizacyjnego
obchodów 15-lecia samorządu aptekarskiego
w 2006 roku

mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.

UCHWAŁA Nr IV/ 71 /2006
z dnia 8 lutego 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie powołania Zespołu
ds. uzupełnienia monograﬁi
samorządu aptekarskiego

W skład Komitetu organizacyjnego obchodów 15-lecia
samorządu aptekarskiego w 2006 roku, utworzonego na
podstawie uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/
55/2005, powołuje się dodatkowo członków Zespołu ds.
opracowania projektów insygniów i sztandaru Naczelnej
Izby Aptekarskiej oraz Zespołu ds. uzupełnienia monograﬁi samorządu aptekarskiego.
§ 2.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zespół ds. uzupełnienia monograﬁi samorządu aptekarskiego w składzie:
1) Stanisław Vogel,

W wyniku uzupełnień składu Komitetu organizacyjnego obchodów 15-lecia samorządu aptekarskiego w 2006
roku, dokonanych na podstawie uchwały Naczelnej
Rady Aptekarskiej Nr IV/63/2005 oraz § 1 niniejszej
uchwały, w skład Komitetu wchodzą: Andrzej Wróbel
(przewodniczący), Maria Głowniak, Zofia Rogowska-Tylman, Halina Roszkowska-Filip, Włodzimierz Hudemowicz, Anna Gołdyn, Michał Grzegorczyk, Piotr
Pasierbiak, Piotr Jóźwiakowski, Marian Mikulski, Marek Płuska, Stanisław Vogel, Lucyna Łazowska, Zbigniew Solarz.

2) Lucyna Łazowska,

§ 2.

3) Zbigniew Solarz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2.

Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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UCHWAŁA Nr IV/ 73 /2006
z dnia 8 lutego 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie odwołania koordynatora
Departamentu Nauki i Szkolenia
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Nr IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24 stycznia 2004 r., zgodnie
z § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/42/2005 z 19 maja 2005 r.
o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej, na wniosek Prezesa NRA, Naczelna Rada Aptekarska, w głosowaniu tajnym, uchwala, co następuje:

IV/42/2005 z 19 maja 2005 r. o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej, na wniosek Prezesa NRA,
Naczelna Rada Aptekarska, w głosowaniu tajnym,
uchwala, co następuje:
§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska odwołuje Elwirę Telejko ze
składu Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA

Prezes NRA

dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

mgr farm. Andrzej WRÓBEL

§ 1.
W związku z pisemną rezygnacją Elwiry Telejko z
pełnienia funkcji koordynatora Departamentu Nauki
i Szkolenia Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna
Rada Aptekarska odwołuje ją z funkcji koordynatora
Departamentu Nauki i Szkolenia Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA

Prezes NRA

dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA Nr IV/ 74 /2006

UCHWAŁA Nr IV/ 75 /2006
z dnia 8 lutego 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie powołania koordynatora
Departamentu Nauki i Szkolenia
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Nr IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24 stycznia 2004 r., zgodnie
z § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/42/2005 z 19 maja 2005 r.
o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej, na wniosek Prezesa NRA, Naczelna Rada Aptekarska, w głosowaniu tajnym, uchwala, co następuje:
§ 1.

z dnia 8 lutego 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie odwołania członka Prezydium
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), § 4 ust. 2 uchwały Nr
IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24
stycznia 2004 r., zgodnie z § 10 ust. 1 uchwały Nr
www.nia.org.pl
www.nia.org.pl

Naczelna Rada Aptekarska powołuje Marka Jędrzejczaka na
koordynatora Departamentu Nauki i Szkolenia Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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UCHWAŁA Nr IV/ 76 /2006

§ 1.

z dnia 8 lutego 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Ustala się jednolitą procedurę stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia rejestru
i listy członków izb aptekarskich, której treść stanowi Załącznik „Procedura …”.

w sprawie wyboru członka Prezydium
Naczelnej Rady Aptekarskiej

§ 2.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), § 5 ust. 2 uchwały Nr IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24 stycznia 2004 r., zgodnie
z § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/42/2005 z 19 maja 2005 r.
o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna
Rada Aptekarska, w głosowaniu tajnym, uchwala, co następuje:

Uchyla się uchwałę Nr IV/48/2005 z dnia 14 września
2005r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie określenia
sposobu wykonywania niektórych czynności przy wydawaniu przez Naczelną Radę Aptekarską oraz okręgowe
rady aptekarskie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wraz z wymienionym w jej § 8 załącznikiem.

§ 1.

§ 3.

Naczelna Rada Aptekarska wybiera Marka Jędrzejczaka na członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi NRA
i prezesom okręgowych rad aptekarskich.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
Sekretarz NRA

Prezes NRA

dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Załącznik
do uchwały NRA
nr IV/ 78 /2006

Uchwała Nr IV/ 78 / 2006
z dnia 8 marca 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ustalenia jednolitej procedury
stwierdzania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty
oraz prowadzenia rejestru i listy
członków izb aptekarskich

Procedura stwierdzania prawa wykonywania zawodu
farmaceuty oraz prowadzenia rejestru i listy członków
izb aptekarskich

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), uchwala się, co
następuje:

1. Użyte w dalszym ciągu określenia oznaczają:
a) ustawa – ustawę z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn.
zm.),

I. Przepisy ogólne
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b) właściwa rada – Naczelną Radę Aptekarską lub
okręgową radę aptekarską, właściwą na podstawie
ustawy do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu, bądź do dokonania wpisu do rejestru lub do wpisu na listę członków okręgowej izby aptekarskiej;

dziła wzór uchwały ORA w sprawie PWZ (wzór kwestionariusza – Zał. A).

c) NRA – Naczelną Radę Aptekarską lub jej prezydium;

3.Wraz z wnioskiem i wypełnionym kwestionariuszem farmaceuta składa ORA:
– oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu ukończenia studiów bądź inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2
b ust. 1 ustawy;

d) ORA – okręgową radę aptekarską lub jej prezydium;

– oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego
odpowiedni stan zdrowia (art. 4 pkt 2 ustawy);

e) farmaceuta – osobę, o której mowa w art. 2b ust.
1 ustawy;

– własne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych (art. 4 pkt 3 ustawy).

f) PWZ – prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
g) dokument – dokument (książeczka) PWZ;
h) stałe miejsce zamieszkania farmaceuty – miejsce zameldowania na pobyt stały, zamieszczony
w dowodzie osobistym lub innym dokumencie urzędowym;
i) rejestr – rejestr farmaceutów prowadzony przez ORA
oraz centralny rejestr farmaceutów prowadzony przez
NRA.
2. Farmaceuta wpisany do rejestru prowadzonego przez
ORA jest jednocześnie z zasady wpisany na listę członków okręgowej izby aptekarskiej i wpisany do rejestru
prowadzonego przez NRA. Stan osobowy rejestru pokrywa się zasadniczo z listą członków okręgowej izby
aptekarskiej.

4. Jeżeli wniosek i załączniki nie czynią zadość wymaganiom określonym w pkt. 2 i pkt 3 ORA wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, pouczając
go o skutkach prawnych ich nieusunięcia. W razie nieusunięcia braków w tym terminie wniosek pozostawia się bez
rozpoznania.
5. Uchwała, o której mowa w pkt. 1., winna spełniać wymagania określone w art. 107 K.P.A., a w szczególności
w razie odmowy stwierdzenia PWZ powinna zawierać
w uzasadnieniu argumentację dotyczącą braku ustawowych przesłanek stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

1.Uchwałę w sprawie stwierdzenia PWZ podejmuje ORA
właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu
farmaceuty i wydaje mu dokument (książeczkę) „Prawo
wykonywania zawodu farmaceuty”.

6. ORA może zawiadomić wnioskodawcę przynajmniej 3
dni naprzód o terminie i miejscu posiedzenia, na którym
będzie rozpoznawany wniosek oraz o możliwości jego
obecności na tym posiedzeniu. Uchwałę w sprawie stwierdzenia PWZ doręcza się wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7. W razie wniesienia przez wnioskodawcę odwołania od
uchwały, ORA przekazuje NRA odwołanie wraz z kompletem dokumentów sprawy w terminie 7 dni od otrzymania odwołania, chyba, że postanawia rozpoznać odwołanie
w trybie art. 132 K.P.A.

2.Uchwała w sprawie stwierdzenia PWZ wydawana jest
na wniosek zainteresowanego farmaceuty, który wraz
z wnioskiem składa kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe, odpowiadający przepisowi
art. 8 ust. 2 ustawy i zatwierdzony uchwałą NRA z dnia
23.02.2005r., Nr IV/36/2005, która jednocześnie zatwier-

8. Po stwierdzeniu PWZ ORA wydaje farmaceucie
dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”
oraz dokonuje pierwszego wpisu do prowadzonego
przez siebie rejestru farmaceutów (art. 4 d ust. 1 i art.
8 ust. 1 ustawy) zgodnie z procedurą opisaną w pkt.
17. Na żądanie farmaceuty ORA wydaje zaświadcze-

II.Przepisy dotyczące PWZ obywateli polskich.
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nie potwierdzające posiadanie PWZ, którego wzór został zatwierdzony uchwałą NRA Nr IV/36/2005 z dn.
23.02.2005r.
9. ORA osobę wpisaną do rejestru farmaceutów i wykonującą ten zawód na terenie danej izby wpisuje na listę
członków okręgowej izby aptekarskiej. Jeżeli osoba posiadająca PWZ, ale z prawa tego nie korzystająca, czyli nie
wykonująca zawodu, zwróci się do ORA o wpisanie jej na
listę członków – ta dokona wpisu zgodnie z życzeniem
(art. 15 ust. 2 i ust. 5 ustawy).
10. Osoba wpisana na listę członków danej izby jest
zawsze wpisana do rejestru farmaceutów tej izby.
Skreślenie z rejestru powoduje jednoczesne skreślenie z listy członków tej izby. Skreślenie z rejestru farmaceutów następuje wskutek śmierci farmaceuty, utraty bądź zrzeczenia się PWZ bądź przeniesienia się na teren innej izby (art. 8 ust. 1 w zw.
z art. 18a, art. 15 ust. 2 oraz art. 20 ustawy). Farmaceuta może wyłącznie ﬁgurować w rejestrze i na liście
członków jednej izby. Wyjątek stanowi przypadek, gdy
farmaceuta wpisany do rejestru nie korzysta z prawa
wykonywania zawodu i nie złoży prośby do ORA o
wpisanie go na listę członków izby (art. 15 ust. 5 ustawy a’contrario).
11. Farmaceutę wykonującego zawód na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się do rejestru i na listę
członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania, spośród izb, na obszarze których wykonuje zawód. Jeśli nie posiada takiego
miejsca, wtedy wpisywany jest na listę i do rejestru
izby wskazanej przez siebie (art. 15 ust. 4 w zw.
z art. 4, art. 8 ust. 1 i art. 20 pkt 4 ustawy).
12. Zasadniczo stwierdza się jeden raz prawo wykonywania zawodu, które farmaceuta posiada do końca życia,
bądź do jego utraty w przypadkach określonych art. 18 a
ustawy. W razie uchylenia przez sąd ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, albo w razie przywrócenia praw publicznych, osoba spełniająca wymogi z art.
4 ustawy może wystąpić o ponowne stwierdzenie prawa
wykonywania zawodu. Wtedy właściwa ORA podejmuje
nową uchwałę o uzyskaniu przez tę osobę prawa wykonywania zawodu, oczywiście z nowym numerem. Wydaje
się też nowy dokument (książeczkę) prawa wykonywania
zawodu.

13. W przypadku utraty dokumentu prawa wykonywania zawodu (np. zagubienia, zniszczenia) właściwa ze
względu na miejsce wykonywania zawodu farmaceuty
ORA wydaje nowy dokument, ale nie stwierdza nowego
prawa, zatem na str. 1 dokumentu powołuje uchwałę tej
ORA, która wcześniej stwierdziła prawo wykonywania
zawodu i podaje nadany wtedy numer tego prawa, ale
zaznacza już właściwe miejsce i datę wystawienia nowego dokumentu. Na str. 1 również wtedy przystawia
się pieczęć okrągłą tej ORA, która wystawiła nowy dokument i której prezes podpisuje ten dokument. Wystawiająca nowy dokument Izba dokonuje też odpowiednio wpisu do rejestru z datą wpisu do rejestru tej Izby.
Wcześniejszych wpisów ani skreśleń w innych Izbach
w tym przypadku się nie nanosi. Wydany tak dokument
zawiera oznaczenie: „Duplikat”.
14. Farmaceuta zobowiązany jest do poinformowania ORA o każdej zmianie danych objętych rejestrem
i kwestionariuszem, o których mowa w pkt. 2., w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. W tym celu farmaceuta składa ORA nowy kwestionariusz uwzględniający zaszłe zmiany. Adnotacji o zmianie danych
osobowych (s. 2 i 3 dokumentu) dokonuje ORA prowadząca w danym czasie rejestr farmaceuty. Odnosi się to
również do wpisu do rejestru i skreślenia z niego (s. 4
– 9), jak również wpisów dotyczących specjalizacji
i uzyskanych stopni naukowych (s. 12 – 14).
15. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty
orzeczone przez sąd aptekarski (art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy) bądź przez ORA w trybie art. 18 ust. 3 ustawy nie powoduje wykreślenia z rejestru farmaceutów ani skreślenia
z listy członków Izby.
16. ORA po dokonaniu wpisu do rejestru bądź naniesieniu
zmian w nim, albo po wykreśleniu farmaceuty z rejestru
niezwłocznie przekazuje NRA dane objęte rejestrem (zmianą) do centralnego rejestru.
17. Po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia PWZ
i dokonaniu wpisu do rejestru farmaceutów ORA dokonuje stosownych czynności w dokumencie „Prawo
wykonywania zawodu farmaceuty”, zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr IV/48/2005 NRA z dnia
14 września 2005 r. Po dokonaniu tych czynności oraz
sporządzeniu kserokopii stron dokumentu z dokona-
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nymi wpisami ORA wydaje farmaceucie dokument
„Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” za pokwitowaniem. Kserokopie wpisów ORA załącza do akt
ewidencyjnych farmaceuty.
18. Wszelkie zmiany danych osobowych objęte rejestrem
i kwestionariuszem są wpisywane na str. 2 – 3 przez ORA,
która aktualnie prowadzi rejestr. W razie braku miejsca na
tych stronach można dla wpisu tych zmian wykorzystać
str. 15 – 16 jako rezerwowe. Do zmian i wykreśleń w rejestrze stosuje się odpowiednio przepis § 1 ust. 3 i ust. 4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów (Dz.
U. Nr 219, poz. 1845).
19. Ta ORA, która wpisała farmaceutę do rejestru jest
uprawniona do skreślenia z rejestru na tej samej stronie dokumentu (np. str. 4 itd.).
20. Strony 10 –11 służą wpisom odnoszącym się do wykonywania zawodu farmaceuty, np. wzmianki o zawieszeniu
PWZ (art. 18 ust. 3 pkt 3 i art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy). Strony 15 – 16 dokumentu mogą być rezerwowymi również do
tych wpisów.
21. Na stronach 10 – 11 zaleca się umieszczanie informacji, czy i ewentualnie w jakim zakresie farmaceuta odbył
roczną praktykę w aptece, wymaganą przed dniem 1 maja
2004 r.
III. Przepisy dotyczące PWZ cudzoziemców.
1. Prawo wykonywania zawodu dla cudzoziemca nie
będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej stwierdza ORA właściwa ze względu na
zamierzone miejsce wykonywania zawodu (art. 4 f ust.
2 ustawy). Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie
prawa winien spełniać warunki określone w art. 4
ustawy oraz wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną zaświadczeniem NRA (art. 4 f ust. 1
ustawy).
2. Zasady dotyczące wydawania dokumentu Prawa wykonywania zawodu oraz dotyczące wpisu do rejestru
oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej, podane w części II., znajdują tutaj odpowiednie zastosowanie.
3. ORA wpisuje obywateli państw członkowskich Unii

Europejskiej, do rejestru farmaceutów i na listę członków
okręgowej izby aptekarskiej – zgodnie z dyspozycją art.
15 ust. 4 a ustawy. Zasady ujęte w części II. stosuje się
odpowiednio.
IV. Numeracja PWZ oraz Centralny Rejestr
Farmaceutów
1. Numeracja PWZ jest prowadzona przez izby aptekarskie zgodnie z postanowieniami uchwały NRA nr
IV/35/2005 z dnia 23.02.2005r. w sprawie ujednolicenia systemu numeracji prawa wykonywania zawodu
farmaceuty.
2. Centralny Rejestr Farmaceutów jest prowadzony zgodnie z postanowieniami uchwały NRA Nr IV/34/2005 z
dnia 23.02.2005r. w sprawie regulaminu szczegółowego
sposobu prowadzenia Centralnego Rejestru Farmaceutów
przez Naczelną Izbę Aptekarską.
V. Przepisy określające szczegółowy sposób wykonywania niektórych czynności przy wydawaniu PWZ.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZ
przedstawia właściwej radzie dwa swoje, aktualne oraz
identyczne zdjęcia o wymiarach 40 x 50 mm (tzw. zdjęcie
paszportowe), wykonane na cienkim papierze, każde podpisane czytelnie na odwrocie, w taki sposób, aby podpis
nie odznaczał się na drugiej stronie.
2. Zdjęcia, o których mowa w pkt. 1, sporządzone
muszą być nie później niż 3 miesiące przed dniem
złożenia wniosku o wydanie dokumentu, zaś wizerunek twarzy na nich utrwalony musi spełniać następujące warunki:
1) przedstawiać lewy półproﬁl, z równomiernym
oświetleniem twarzy;
2) uwidaczniać lewe ucho (bez ozdób typu kolczyki, koła,
nity itp.);
3) przedstawiać głowę bez nakrycia i okularów z ciemnymi szkłami.
3. Jedno zdjęcie należy wkleić na stronie 2 okładki dokumentu PWZ, drugie zaś należy połączyć w sposób trwały z uchwałą stwierdzającą prawo wykonywania zawodu
i opieczętować pieczęcią do tłoczenia w papierze.
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UCHWAŁA Nr IV/ 79 /2006
4. Zdjęcie wklejone w dokumencie PWZ należy opatrzyć
odciskiem „suchej” pieczęci urzędowej rady aptekarskiej
(o średnicy 20 mm) tak, aby środek odcisku pieczęci pokrywał się z prawym (dla osoby patrzącej) dolnym rogiem
zdjęcia.
5. Stronę 1. dokumentu PWZ należy wypełnić drukiem
maszynowym zgodnie z wymaganą treścią zawartą
w poszczególnych polach. W przypadkach nie cierpiących
zwłoki lub w szczególnych okolicznościach dopuszcza się
wypełnienie pól ręcznie w sposób czytelny literami drukowanymi.
6. W polu „(pieczęć okrągła)” należy odcisnąć urzędową
pieczęć rady aptekarskiej (o średnicy 36 mm) używając tuszu koloru czerwonego stosowanego do metalowych stempli ręcznych.
7. W polu „Prezes Okręgowej/Naczelnej Rady Aptekarskiej”
należy umieścić czytelnie imię i nazwisko prezesa oraz jego
podpis.
8. Po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisaniu przez prezesa, stronę 1. dokumentu PWZ należy pokryć folią zabezpieczającą (samoklejącą).

z dnia 8 marca 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia
sprawozdania z wykonania
preliminarza budżetowego (budżetu)
Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2005 rok
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu)
Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

9. W obecności osoby wydającej dokument PWZ osoba
obierająca zobowiązana jest na uchwale Naczelnej/Okręgowej Rady Aptekarskiej lub w prowadzonej w tym celu
ewidencji wydanych dokumentów, potwierdzić swoim
podpisem fakt i datę odbioru dokumentu oraz podpisać dokument w wyznaczonym polu na stronie drugiej okładki
dokumentu PWZ.
10. Informacje o wpisaniu lub wykreśleniu z listy członków okręgowej izby aptekarskiej umieszczane są na
stronach 10-11 dokumentu PWZ, oznaczonych jako
„Adnotacje odnoszące się do wykonywania zawodu farmaceuty.”

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie
Podjęcie uchwały stanowi realizację ustawowego obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej. Stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala budżet
Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

Zał. A.
Wzór kwestionariusza zgłoszeniowego zatwierdzonego
uchwałą NRA Nr IV/36/2005.
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UCHWAŁA Nr IV/ 80 /2006

UCHWAŁA Nr IV/ 81 /2006

z dnia 8 marca 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

z dnia 8 marca 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania ﬁnansowego
Naczelnej Izby Aptekarskiej
za 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/47/2005
w sprawie określenia zasad
i trybu zwrotu kosztów
związanych z wykonywaniem czynności
na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej,
w tym wynikających z udziału członków
Naczelnej Rady Aptekarskiej
w jej posiedzeniach

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.
zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 14 oraz art. 64 ust. 2 ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Naczelnej Izby
Aptekarskiej za 2005 r., stanowiące załącznik do
uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 4 oraz art. 64
ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 14
września 2005 r. Nr IV/47/2005 w sprawie określenia
zasad i trybu zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, w
tym wynikających z udziału członków Naczelnej Rady
Aptekarskiej w jej posiedzeniach, § 1 otrzymuje brzmienie:

mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z późn. zm.) kierownik jednostki zapewnia
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego
i przedstawia je właściwym organom. Stosownie zaś do
art. 53 ust. 1 przywołanej ustawy, roczne sprawozdanie
finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego.

„§ 1.
1. Koszty związane z udziałem członka Naczelnej Rady
Aptekarskiej w jej posiedzeniach pokrywane są - na zasadach oraz w zakresie określonym niniejszą uchwałą - przez
właściwe okręgowe izby aptekarskie oraz Naczelną Izbę
Aptekarską.
2. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia członków NRA
oraz inne udokumentowane wydatki bezpośrednio związane
z posiedzeniem NRA, ﬁnansowane są przez NIA.
3. Koszty i wydatki inne niż określone w ust. 2,
w szczególności koszty przejazdów oraz dojazdów
środkami komunikacji miejscowej, związane z udziałem członka Naczelnej Rady Aptekarskiej w jej posiedzeniach pokrywane są przez właściwe okręgowe izby
aptekarskiej w zakresie i trybie przez nie określonym,
z zastrzeżeniem postanowień § 2 dotyczących osób
funkcyjnych.”.
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2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w ust.
1, pozostają bez zmian.

UCHWAŁA Nr IV/ 82 /2006

§ 2.

z dnia 8 marca 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia i ma zastosowanie również do rozliczenia kosztów posiedzenia
Naczelnej Rady Aptekarskiej, na którym została podjęta.

w sprawie przystąpienia Naczelnej Izby Aptekarskiej
do Europejskiego Stowarzyszenia
Farmaceutów Szpitalnych

Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie
Podjęcie uchwały wynika z konieczności precyzyjnego określenia przez Naczelną Radę Aptekarską zasad
i trybu zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem
czynności na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Dotychczasowa uchwała Nr IV/47/2005 w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym wynikających
z udziału członków Naczelnej Rady Aptekarskiej
w jej posiedzeniach przyjmowała zasadę, że wszystkie koszty związane z posiedzeniami NRA finansowane są przez właściwe okręgowe izby aptekarskie.
Projekt zakłada modyfikację oraz doprecyzowanie
obowiązującej zasady. Zgodnie z uchwałą środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz innych udokumentowanych wydatków
bezpośrednio związanych z posiedzeniem NRA, wykładane będą przez NIA.
Pozostałe koszty, w szczególności koszty przejazdów
oraz dojazdów środkami komunikacji miejscowej, pokrywane będą przez właściwe okręgowe izby aptekarskiej w zakresie i trybie przez nie określonym.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje.
§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska postanawia o przystąpieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej do Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych.
§ 2.
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do dokonania niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej
uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA

Prezes NRA

dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA Nr IV/ 83 /2006
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
zmieniająca uchwałę Nr IV/42/2005
z dnia 19 maja 2005 r. o trybie działania
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, póz. 108, z
późn. zm.), stanowi się, co następuje:
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§1.
W uchwale Nr IV/42/2005 z dnia 19 maja 2005 r.
Naczelnej Rady Aptekarskiej o trybie działania Naczelnej
Rady Aptekarskiej, zmienionej uchwałami Nr IV/57/2005 z
dnia 9 listopada 2005 r. oraz Nr IV/66/2006 z dnia 8 lutego
2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

1) w § 11 w ust. 1 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: „Projekt uchwały opatruje się sygnaturą wnioskodawcy.”;
2) w §27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Liczbę etatów oraz skład personalny Biura Izby ustala Prezydium, które zatwierdza w tej mierze umowy o pracę oraz
umowy cywilno-prawne na wniosek Prezesa NRA.”;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dyrektor Biura NIA oraz Główny Księgowy podlegają
Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Decyzje o zatrudnieniu lub
zwolnieniu tych pracowników podejmuje Naczelna Rada Aptekarska w formie postanowienia.”;
3) po § 27 dodaje się 27a w brzmieniu:
„§ 27a.
1. Zatrudnieni w Naczelnej Izbie Aptekarskiej prawnicy
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
tworzą Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej. Prace
Biura koordynuje prawnik-koordynator, którego wyznacza
Prezydium NRA. Decyzje o zatrudnieniu lub zwolnieniu
prawnika podejmuje Naczelna Rada Aptekarska w formie
postanowienia. W bieżącej pracy Biuro Prawne podlega
Prezesowi NRA. Biuro Prawne nie jest częścią Biura Izby.
2. Przygotowywane przez Biuro Prawne na zlecenie Prezesa NRA opinie, stanowiska, projekty umów,
uchwał i innych aktów przedstawiane są drogą elektroniczną, przez Koordynatora Departamentów NRA wszystkim członkom Prezydium NRA, a na żądanie - każdemu
członkowi NRA.”.
§2.
Prezesa NRA upoważnia się do publikacji ujednoliconego tekstu uchwały Nr IV/42/2005, zawierającego zmiany
wynikające z niniejszej uchwały.

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA Nr IV/ 84 /2006
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie odwołania członka Prezydium
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2 uchwały Nr IV/7/2004
IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24 stycznia 2004 r.
w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, zgodnie z § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/42/2005 z 19 maja 2005 r.
o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna
Rada Aptekarska, w głosowaniu tajnym, uchwala, co następuje.
§ 1.
W związku z pisemną rezygnacją Pani dr Danuty Ignyś,
Naczelna Rada Aptekarska odwołuje ją ze stanowiska wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ze składu Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§ 2.
W związku z pisemną rezygnacją Pani dr Danuty Ignyś
z pełnienia funkcji koordynatora Departamentu Ekonomiki, Zarządzania i Inicjatyw Gospodarczych Naczelnej
Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska odwołuje
ją z funkcji koordynatora tego Departamentu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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POSTANOWIENIE Nr IV/ 10 /2006
z dnia 10 maja 2006 r.
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY
APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia propozycji zmiany
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. –
Prawo farmaceutyczne polegającej na
wprowadzeniu jednolitego znaku graﬁcznego
dla aptek ogólnodostępnych
Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Nr IV/9/2004 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 4 lutego 2004
r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw
w imieniu Rady, w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr IV/
13/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Prezydium Naczelnej
Rady Aptekarskiej, postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej postanawia
zatwierdzić propozycję zmiany ustawy z dnia 6 września
2001 r. – Prawo farmaceutyczne w przedmiocie wprowadzenia jednolitego znaku graﬁcznego dla aptek ogólnodostępnych, zgłoszoną przez Naczelną Izbę Aptekarską do
projektu ustawy z dnia 31 marca 2006 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanego do zaopiniowania przez Ministra Zdrowia za pismem
z dnia 31 marca br. (znak: MZ-UZ-RP-0212-4323-12/MP/
06).
2. Wzór znaku graﬁcznego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego postanowienia.

POSTANOWIENIE Nr IV/ 11 /2006
z dnia 10 maja 2006 r.
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY
APTEKARSKIEJ
w sprawie znaku graﬁcznego
„Opieki farmaceutycznej”
Na podstawie § 1 pkt 4 uchwały Nr IV/9/2004 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 4 lutego 2004
r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw
w imieniu Rady, w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr IV/
13/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Prezydium Naczelnej
Rady Aptekarskiej postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej postanawia,
że wszelkie działania samorządu aptekarskiego dotyczące
opieki farmaceutycznej, rozumianej jako proces, w którym farmaceuta współpracując z pacjentem i lekarzem
oraz przedstawicielami innych zawodów medycznych
czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w
celu uzyskania określonych efektów poprawiających lub
utrzymujących jakość życia pacjenta, oznaczane będą
jednolitym znakiem graﬁcznym, którego wzór określa
załącznik do niniejszego postanowienia, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Warunkiem realizacji postanowień powyższych jest uzyskanie przez Naczelną Izbę Aptekarską pełnych praw do
dysponowania znakiem określonym w załączniku. W tym
celu Prezes NRA podejmie niezbędne działania zmierzające do nabycia praw autorskich oraz zarejestrowania znaku
w celu uzyskania ochrony prawnej.
§ 2.

§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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